
PUBLITURIS

06/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

“Acredito que sairemos da crise mais rápido que outros destinos
nossos concorrentes”
É o segundo ano que a região do Algarve vive na sombra da pandemia. O  presidente do
T urismo do Algarve, João Fernandes, que não faz previsões quanto a uma possível saída
da crise e/ou da chegada retoma, está confiante
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NOTÍCIAS AO MINUTO

04/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Fundos comunitários 2014-2020 superam os 50% de execução
no Algarve
A execução dos fundos comunitário do Programa Operacional Regional do Algarve 2014-
2020 atingiu 50,26% em julho, depois de uma "aceleração" verificada "nos últimos oito
meses", anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve.

A CCDR do Algarve é a entidade gestora dos fundos comunitários disponíveis para o distrito de Faro e
destacou que, além da taxa de execução de 50,26%, o mês de julho terminou com uma taxa de
compromisso de 102,59%.

"Nos últimos oito meses, a aceleração na execução do Programa Operacional Regional foi muito
significativa, quer na aprovação de novos projetos e investimentos, passando a taxa de compromisso
dos 85,9% para os atuais 102,6%, quer na execução dos projetos aprovados, que aumentou dos 39%
registados em novembro de 2020 para um valor superior a 50% registados no final de julho de 2021",
quantificou a CCDR num comunicado.

O presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário, disse à agência Lusa que estes números são o
resultado de uma colaboração entre diversas entidades, mas realçou que a região deve ainda "acelerar a
execução" para poder aproveitar os fundos disponíveis, sobretudo na área da inovação e
desenvolvimento.

"Este quadro financeiro plurianual tem de estar executado até 2023, portanto, neste momento a região,
como um todo, tem de acelerar a execução. Tem havido um esforço concertado entre a CCDR, os
municípios e a AMAL [Comunidade Intermunicipal do Algarve], as Misericórdias, as IPSS [Instituições
Particulares de Solidariedade Social], a Cultura, as empresas e a Universidade para acelerar a execução",
afirmou José Apolinário.
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A mesma fonte frisou que o objetivo da CCDR "continua a ser aproximar-se dos 60% até final do ano,
em termos quantitativos", mas considerou que "o maior desafio que a região tem nesta fase é canalizar
mais verbas para inovação".

"Além de melhorar a execução quantitativa, é preciso canalizar mais investimentos para a área da
inovação e para atividades que criem emprego, nomeadamente na atividade de respostas que criem
emprego na economia social", acrescentou.

O presidente da CCDR comparou os dados regionais do investimento de fundos comunitários para
inovação com os nacionais para justificar a necessidade de aumentar a aposta nesta área.

"No ano de 2019, o investimento em investigação e desenvolvimento foi, na região, de apenas 0,41%
do Valor Acrescentado Bruto regional. São apenas 41,3 milhões de euros, em 2019, quando, a nível
nacional, foi de 1,4% e as recomendações da OCDE [Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico] é para chegarmos a 3%, em 2030", quantificou.

José Apolinário sublinhou que, embora os economistas considerem que a existência de "muita prestação
de serviços e turismo" no Algarve "não permite ter estes níveis [de investimento] em inovação", é
necessário haver um reforço do investimento nesta área.

"Apesar da importância do turismo na região, temos de reforçar a área do investimento em inovação e
este é, para nós, o grande desafio que também se coloca", disse ainda o presidente da CCDR.

O Programa Operacional Regional 2014-2020 conta com "uma dotação de 318 milhões de euros em
fundos comunitários", compostos por por 231 milhões provenientes do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) e 87 milhões do Fundo Social Europeu (FSE), referiu a CCDR.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8086

REACH: 109166

Dormidas de estrangeiros no Algarve descem 76% em julho
As dormidas de turistas estrangeiros nos hotéis do Algarve diminuíram 76% em julho,
face ao mesmo mês de 2019, mas o mercado nacional aumentou 40%.

As dormidas de turistas estrangeiros nos hotéis do Algarve diminuíram 76% em julho, face ao mesmo
mês de 2019, mas o mercado nacional aumentou 40%.

De acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), os dados
gerais indicam uma taxa de ocupação global média por quarto de 49,5%, em julho, 40,6% abaixo do
valor registado no mesmo mês de 2019.

Apesar da descida a nível global, as unidades de alojamento do Algarve registaram um aumento de 40%
por parte do mercado nacional, face a julho de 2019, contrapostos por uma queda de 76% por parte do
mercado externo, refere a AHETA em comunicado.

Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação por quarto regista uma descida média de
68,9% e o volume de vendas uma descida de 68,6% face ao mesmo período de 2019, acrescenta.

Por zonas geográficas, relativamente a julho de 2019, as descidas variaram entre menos 53,2% em
Albufeira e menos 24,3% em Tavira.

A AHETA estabelece uma comparação com o período homólogo de 2019, e não do ano passado, por ser
um período em que o setor não tinha ainda sido atingido pelo impacto da pandemia de covid-19.

Em termos acumulados, em 2020, de janeiro a julho, a taxa de ocupação média baixou 17,4% e volume
de vendas baixou 18,7%, conclui.
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CORREIO DA MANHÃ

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 171

REACH: 126935

Reino Unido retira quarentena obrigatória para viajantes
franceses com vacinação Covid completa
"Mudanças de hoje reabrem uma série de destinos de férias diferentes em todo o
mundo", sublinhou o ministro dos transportes.

O Reino Unido divulgou esta quinta-feira que os viajantes com a vacinação Covid completa deixarão de
ficar sujeitos a quarentena obrigatória quando chegarem a território britânico. O ministro dos transportes
do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou que a flexibilização das medidas de combate à pandemia
permitem reduzir a pressão do transporte aéreo de passageiros, nomeadamente nas empresas de
viagens. "Embora devamos continuar a ser cautelosos, as mudanças de hoje reabrem uma série de
destinos de férias diferentes em todo o mundo, o que é uma boa notícia tanto para o setor quanto para
o público que viaja", disse Shapps em um comunicado. Inglaterra e Escócia alargaram a medida para
países como Alemanha, Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Roménia e Noruega. Países que serão
adicionados à lista verde da Inglaterra a partir do próximo domingo. Já Portugal Continental e Açores
estão incluídos na lista amarela do Reino Unido. Os viajantes têm de cumprir dez dias de quarentena
domiciliária e realizar testes à Covid após a chegada. Os viajantes provenientes da Madeira (na lista
verde) estão isentos de quarentena, tendo apenas de realizar um teste até ao segundo dia após a
chegada.
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JORNAL ECONÓMICO

06/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JÉSSICA SOUSA

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 10000

Aprovação da vacina não será suficiente para salvar verão no
Algarve
Portugal está entre 13 países europeus que não reconhecem a vacina da AstraZeneca
produzida na Índia e que inoculou cinco milhões de britânicos.
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EVASÕES

06/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

15 REFÚGIOS NO INTERIOR DO PAÍS
Casa Vale da Lama Eco-Resort | Monte da Vilarinha
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JORNAL ECONÓMICO

05/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Restaurantes apelam à redução do IVA através dos grupos
parlamentares
Para a AHRESP, esta medida "reforçaria a tesouraria das empresas e seria uma forma de
revitalizar esta atividade económica, que tem sido das mais penalizadas pela situação
pandémica que ainda se vive".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou aos grupos
parlamentares para que discutam e defendam a redução do IVA para a taxa reduzida de 6% nos serviços
de alimentação e bebidas.

“Aproximando-se a discussão do Orçamento do Estado para 2022 [OE2022], a AHRESP apelou aos
grupos parlamentares para colocarem na sua agenda a discussão e a defesa da redução do IVA
[Imposto sobre Valor Acrescentado] nos serviços de alimentação e bebidas para a taxa reduzida (6% no
Continente, 5% na R.A. [Região Autónoma] da Madeira e 4% na R.A. dos Açores)”, informou a
associação, no seu boletim diário.

Para a AHRESP, esta medida “reforçaria a tesouraria das empresas e seria uma forma de revitalizar esta
atividade económica, que tem sido das mais penalizadas pela situação pandémica que ainda se vive”.

De resto, a associação tem vindo a defender esta proposta desde o início da pandemia, que está
consagrada no seu plano “Enfrentar a pandemia – Garantir a sobrevivência”, enviado ao Governo em
meados de julho, com 10 medidas para compensar o alojamento turístico e a restauração dos efeitos da
pandemia, entre as quais o reforço do programa Apoiar, um novo ‘lay-off’ simplificado e moratórias de
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crédito e fiscais.

Naquele plano, a AHRESP defende a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de
alimentação e bebidas, que, atualmente, varia entre os 9% e os 23%.

A taxa reduzida de 6% no Continente, 5% na Madeira e 4% nos Açores aplica-se, ao dia de hoje, apenas
em refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio,
no caso do pão, fruta, leites achocolatados e aromatizados, sumos de frutos ou produtos hortícolas,
néctares, leite, queijo e iogurtes.

Segundo a AHRESP, “vários países da União Europeia, e não só, têm vindo a aplicar temporariamente a
taxa reduzida de IVA à totalidade dos serviços de alimentação e bebidas, por entenderem ser uma
medida essencial para o reforço da liquidez das empresas”.

“A abrangência desta medida será ainda mais impactante, dado o efeito indireto e induzido que as nossas
atividades económicas têm com outros setores da economia portuguesa, seja do setor primário,
secundário e terciário (toda a cadeia de valor)”, sublinhou.
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ECONOMIA ONLINE

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Apoio ao salário mínimo custou metade do que o Governo previa
O pagamento do apoio desenhado para compensar os empregadores pela subida do
salário mínimo já foi processado. Custou mais de 33 milhões. Governo previa gastar 60
milhões ou "talvez um pouco mais".

O apoio excecional desenhado para compensar os empregadores pela subida do salário mínimo em plena
pandemia já está na fase de pagamento. Segundo indicou ao ECO fonte do Ministério da Economia, já
foram processadas transferências para 80.407 empresas, estando em causa mais de 33 milhões de
euros. Em maio, Pedro Siza Vieira tinha avançado que esta medida deveria custar cerca de 60 milhões de
euros.

“Os pagamentos da compensação à atualização do salário mínimo já foram processados, abrangendo
80.407 empresas, num total superior a 33 milhões de euros”, adiantou fonte do Ministério da Economia,
detalhando que agora apenas estão pendentes (ou seja, não foram processados) os pagamentos
relativos a processos que estão dependentes de confirmação do IBAN ou da regularização da situação
contributiva ou tributária.

Até 760 euros para microempresas com SMN. Veja as simulações Ler Mais

Em julho, Pedro Siza Vieira avançou, em declarações aos jornalistas, que cerca de 96 mil empresas
pediram este apoio, o que significa que — se todas essas requerentes tiverem efetivamente direito à
compensação — devem agora estar pendentes os pagamentos relativos a mais de 15 mil
empregadores.

Por outro lado, em maio, em entrevista ao Público, o ministro da Economia indicou que o Governo previa
gastar “cerca de 60 milhões de euros, talvez um pouco mais” com esta medida. Os dados agora
conhecidos mostram, assim, que esta compensação acabou por custar pouco mais de metade do
inicialmente projetado. No entanto, como ainda há processos pendentes, o valor em causa pode vir a
ser revisto em alta.
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Esta compensação ao aumento do valor da retribuição mínima mensal destina-se aos empregadores e
pessoas singulares que tenham um ou mais trabalhadores a receberem hoje o salário mínimo nacional
(665 euros) e cuja remuneração, em dezembro de 2020, tenha sido igual ou superior a 635 euros, mas
inferior a 665 euros.

O apoio — cuja pagamento é da responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal — varia entre
42,25 euros e 84,5 euros. No caso da remuneração base declarada em dezembro ter sido 635 euros, o
subsídio pecuniário para as empresas é de 84,5 euros por trabalhador. Já se a remuneração tiver sido,
nesse mês, superior a 635 euros, mas inferior a 665 euros, o subsídio é de 42,25 euros por trabalhador.

“Há centenas de empresas a serem excluídas” do apoio ao SMN Ler Mais

As empresas interessadas nesta compensação tiveram de se registar numa plataforma desenhada
especificamente para este fim até 9 de julho. Segundo alertou a Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP), várias empresas não estavam, no entanto, a conseguir fazer esse
registo e pedir a compensação por estar a enfrentarem diversos “constrangimentos” na referida
plataforma, nomeadamente a “não consideração da totalidade dos trabalhadores abrangidos por esta
medida, a exclusão de empresas que cumprem com todos os requisitos, bem como a exclusão de
trabalhadores por faltas ao trabalho em dezembro 2020, por motivos alheios à empresa”.

Este apoio foi desenhado para ser pago numa só vez, não sendo repetível, nem abrindo precedente, ou
seja, não voltará a ser disponibilizado em 2022, mesmo que a remuneração mínima garantida volte a
subir.

O salário mínimo nacional aumentou, em 2021, para 665 euros mensais. De acordo com a informação
partilhada pelo Governo com os parceiros sociais, 21,2% dos trabalhadores portugueses recebem hoje a
retribuição mínima garantida.
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ECONOMIA ONLINE

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

IEFP admite atrasos no incentivo pós lay-off e reforça equipas
para “minimizar demoras”
O IEFP admite que a resposta a algumas candidaturas ao novo incentivo à normalização
empresarial chegou depois do prazo estipulado na legislação, mas não revela quantas
empresas estão nessa situação.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) admite atrasos na resposta às candidaturas ao
novo incentivo à normalização empresarial, apesar de terem sido mobilizados recursos humanos de
“áreas menos prioritárias” para a análise e pagamento dos apoios. O “enorme volume” de pedidos
explica a demora, explica fonte dessa entidade, em declarações ao ECO.

Em causa está uma medida desenhada para os empregadores que estiverem em lay-off simplificado ou
no apoio à retoma progressiva, no primeiro trimestre, e que tenham, entretanto, saído desses regimes
de apoio ao emprego. A medida garante-lhes até dois salários mínimos por trabalhador, se tiver sido
pedida até 31 de maio. Até essa data, deram entrada mais de 40 mil candidaturas ao novo incentivo à
normalização, conforme escreveu o ECO.

Candidaturas aos novos apoios às empresas já arrancaram Ler Mais

No final de julho, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) divulgou um
boletim, no qual alertava, contudo, para atrasos na resposta por parte do IEFP a algumas dessas
candidaturas. “Dois meses depois do período de candidaturas ao novo incentivo à normalização da
atividade empresarial, são muitas as empresas que ainda não receberam qualquer resposta à sua
candidatura“, escrevia a associação.

É importante explicar que a legislação publicada pelo Governo estipula que o IEFP tem de emitir a decisão
de atribuição ou não de apoio no prazo de 15 dias úteis a contar da data de apresentação do
requerimento. Tal significa que mesmo as empresas que pediram o incentivo em questão no último de
maio já deveriam ter recebido resposta por parte do instituto. “O atraso é já bastante significativo“,
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sublinhava, assim, a AHRESP.

Questionado pelo ECO, o IEFP explica, esta quarta-feira, que registou um “enorme volume de
candidaturas“, que aconteceu “em simultâneo com toda a demais atividade” e que levou a que algumas
candidaturas tenham recebido resposta já depois do prazo fixado na legislação. “Existem algumas
candidaturas em que o prazo de resposta foi superior ao que estava estipulado”, esclarece fonte oficial
do instituto. Isto “não obstante terem sido mobilizados recursos humanos de áreas menos prioritária
para as tarefas de análise e pagamento” dos apoios.

O instituto garante, ainda, que “monitoriza diariamente todo o processo e trabalho das equipas,
procurando, sempre que possível, identificar recursos adicionais para minizar as demoras“. Em
declarações ao ECO, fonte oficial do IEFP remata dizendo que “todas as situações estão a ser
acompanhadas para terem resolução o mais rapidamente possível“, ainda que não especifique quantas
empresas estão nessa situação.

Empresas já receberam 53,4 milhões em apoio pós lay-off Ler Mais

O novo incentivo à normalização é pago em duas tranches às empresas. A primeira já começou a ser
paga a alguns empregadores e a segunda deverá ser transferida até seis meses após a aprovação do
pedido de apoio.

Os empregadores que adiram a esta medida têm de manter, comprovadamente, as situações
contributiva e tributária regularizadas, não podem fazer cessar contratos de trabalho por despedimento
coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação e têm de
manter o nível de emprego observado no mês anterior ao da apresentação do requerimento. Isto
durante todo o período de concessão (seis meses), bem como nos 90 dias seguintes. O incumprimento
destes deveres implica a cessação dos apoios e a restituição dos montantes já pagos.
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RTP 3

05/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 10

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 58870

REACH: -1

Os comerciantes do Algarve estão descontentes com este Verão
Os comerciantes do Algarve estão descontentes com este Verão

Os comerciantes do Algarve estão descontentes com este Verão
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PÚBLICO

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Ryanair anuncia mais três aviões e 22 novas rotas em Lisboa
Com sete aviões ao serviço da base de Lisboa, Ryanair garante estar a investir mais de
250 milhões de euros. E ainda lança farpas à TAP e defende aeroporto no Montijo.

A Ryanair vai apostar na capital portuguesa na temporada de Outono/Inverno com mais três aviões
alocados ao aeroporto de Lisboa a partir de Novembro e 50 rotas com mais de 250 voos semanais,
incluindo 22 novas ligações.

Além de Colónia, rota lançada pela primeira vez este Verão, a companhia aérea de baixo custo vai ligar
Lisboa a quatro cidades marroquinas (Agadir, Oujda, Marraquexe e Fez), cinco destinos em Espanha
(Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife e Lanzarote), três cidades em França e outras três em Itália
(Perpignan, Brest e Tour; Palermo, Alghero e Bari, respectivamente).

Somam-se ainda ligações a Billund (Dinamarca), Karlsruhe-Baden-Baden (Alemanha), Wroclaw (Polónia),
Birmingham e Bournemouth (ambos no Reino Unido) e Malta.

Para além das novas rotas, a transportadora irlandesa anunciou ainda o reforço de oito rotas, com o
aumento de voos semanais entre Lisboa e os aeroportos de London Stansted e Edimburgo (Reino
Unido), Dublin (Irlanda), Ponta Delgada e Terceira (Açores), Brussels-Charleroi (Bélgica), Paris Beauvais e
Bolonha (França)

Em comunicado, o director comercial da Ryanair, Jason McGuiness, destaca os “planos de expansão para
Lisboa este Inverno com mais três aeronaves no aeroporto”, que passam assim a sete aviões na base
de Lisboa, “o que representa um investimento de 300 milhões de dólares” (cerca de 253,4 milhões de
euros).

Com este reforço, aponta, a Ryanair “operará mais rotas europeias de curta distância a partir de Lisboa
do que qualquer outra companhia aérea neste Inverno”. A expansão, acrescenta o comunicado, poderá
trazer “cinco milhões de passageiros por ano” e contribuir para “mais de quatro mil empregos directos e
indirectos na região”.
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Por isso, defende a empresa, é “imperativo” que “o Governo português apoie este investimento”,
“acelerando o desenvolvimento das infra-estruturas aeroportuárias em Lisboa”, incluindo a abertura de
um novo aeroporto no Montijo.

O comunicado lança ainda a habitual farpa em relação à TAP, apelando à Comissão Europeia que
assegure “que a TAP deixe de acumular faixas horárias no Aeroporto de Lisboa que não pode utilizar”,
“devido à redução de 20% da sua frota”, e que defende estar “a bloquear tanto a concorrência como a
oferta dos consumidores em Lisboa”.
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VIDA ECONÓMICA

06/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Turismo de Portugal abre centros EUSOUDIGITAL
Com o objetivo de promover a capacitação digital dos portugueses e em particular do
setor turístico, foi formalizada a parceria entre o T urismo de Portugal, o programa
EUSOUDIGIT AL e a Estrutura de Missão Portugal Digital, para abrir 13 Centros
EUSOUDIGITAL
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TVI24

05/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3175

REACH: -1

Loulé é o concelho do Algarve onde as casas são mais caras |
TVI24
Os preços das casas continuam a subir e o Algarve não é exceção. Loulé é um dos cinco
concelhos do país onde comprar casa pode ficar muito mais caro. O  preço médio por
metro quadrado pode chegar mesmo aos três mil euros. Mesmo assim, a procura está a
aumentar. Quinta do Lago, Vale do Lobo ou Vilamoura são as zonas mais caras da região

Os preços das casas continuam a subir e o Algarve não é exceção. Loulé é um dos cinco concelhos do
país onde comprar casa pode ficar muito mais caro. O preço médio por metro quadrado pode chegar
mesmo aos três mil euros. Mesmo assim, a procura está a aumentar. Quinta do Lago, Vale do Lobo ou
Vilamoura são as zonas mais caras da região
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Harvest Kitchen & Bar de Vilamoura vence prémio Travellers
"Choice de 2021"
Restaurante aberto há um ano conseguiu, mesmo com a pandemia, receber um prémio
atribuído pelo Tripadviser

O Harvest Kitchen & Bar, em Vilamoura, anunciou que venceu o prémio Travellers ’Choice de
2021 por estar entre os 10% melhores restaurantes do mundo.

"Esta conquista distingue as empresas que oferecem experiências fantásticas de maneira consistente aos
clientes em todo o mundo, tendo recebido ótimas avaliações de viajantes no Tripadvisor nos últimos 12
meses", explica o restaurante acrescentando que "por mais desafiador que tenha sido o ano passado, o
Harvest Kitchen & Bar destacou-se por agradar continuamente os seus clientes".

Anthonio Maimon, chefe de cozinha do Harvest Kitchen & Bar, disse: “Estamos muito satisfeitos em
receber este prémio. Foi um ano muito desafiador para todos no setor de hospitalidade, e não podemos
agradecer aos clientes o suficiente pelo seu apoio durante esse período. Colocamos muito tempo e
esforço para garantir que a nossa comida tenha o melhor padrão possível, além de proporcionar aos
nossos hóspedes uma experiência agradável. Receber este prémio é uma conquista fantástica para nós”.

“Parabéns a todos os vencedores do 2021 Travellers’ Choice Awards ”, disse Kanika Soni, diretora-
comercial da Tripadvisor. “Sei que o ano passado foi extremamente desafiador para as empresas de
turismo. O que me impressionou foi como as empresas se adaptaram a esses desafios, implementando
novas medidas de limpeza, adicionando diretrizes de distanciamento social e utilizando a tecnologia para
priorizar a segurança dos hóspedes".

"Os prémios Travellers ’Choice Awards destacam os lugares que são consistentemente excelentes -
proporcionando experiências de qualidade repetidas vezes, mesmo enquanto navegam pelas mudanças
nas expectativas dos clientes e novas formas de trabalhar. Com base num ano inteiro de avaliações de
clientes, este prémio demonstra o excelente serviço e experiência que você forneceu aos hóspedes em
meio a uma pandemia, conclui Kanika Soni.
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Sobre o Harvest Kitchen & Bar

O Harvest quer ser o local de eleição para os habitantes locais e visitantes que procuram variedade de
sabores e uma experiência gastronómica não encontrada noutros locais de Vilamoura.

"O lugar para ir quando não sabe o que tem vontade de comer e vai acabar por encontrar exatamente o
que estava à procura. Um lugar para voltar e repetir um prato favorito ou saber que muitas vezes
haverá algo novo no menu que você ainda não experimentou e vai gostar", afirma o Harvest Kitchen &
Bar.

"Os nossos sabores distintos revelarão as suas origens inconfundivelmente escandinavas e do Médio
Oriente, mas a experiência será exclusiva no Harvest. Embora carnes, aves, peixes e frutos do mar
possam ser as principais ofertas, também poderá encontrar no cardápio pratos vegetarianos e veganos
frescos feitos com carinho", destaca.

"Temos orgulho em obter ingredientes da nossa própria horta e em comprar diretamente de produtores,
quintas e pescadores locais, sempre que possível, e buscamos integrar uma abordagem sustentável no
que fazemos e oferecemos. A nossa filosofia de almoço é oferecer menus especiais de almoço diários
com alternativas vegetarianas e veganas saudáveis, mas também opções de “walk away” para os mais
apressados", conclui.
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Garvetur inicia comercialização de novo empreendimento frente
mar em Quarteira - Diário Imobiliário
A Garvetur anuncia o início da comercialização de um novo projeto de habitação no único
terreno disponível para construção na primeira linha de costa, na zona nascente da
cidade de Quarteira, no Algarve.

A Garvetur anuncia o início da comercialização de um novo projeto de habitação no único terreno
disponível para construção na primeira linha de costa, na zona nascente da cidade de Quarteira, no
Algarve.

O complexo é constituído por dois blocos e oferece um total de mais de uma centena de apartamentos
exclusivos, de tipologias T1, T2, T3 e T4 (penthouses) com varandas com vista para o mar.

A arquitectura do empreendimento é contemporânea e minimalista e privilegia espaços amplos e
luminosos que oferecem calma e preservam a intimidade num enquadramento paisagístico acima do
comum, acentuando a relação única com o exterior que só uma casa junto à praia pode oferecer.

As cozinhas são totalmente equipadas e no espaço exterior do complexo, com mais de 4.000 metros
quadrados, os jardins exóticos estreitam a ligação entre os edifício e os espaços exteriores, onde existe
uma piscina e estacionamento privado.

“A Garvetur tem vindo a apostar em ativos de Turismo residencial, vocacionados para o luxo informal, os
quais realçam os valores paisagísticos e ambientais do Algarve, em conjugação com a construção
sustentável, uma relação essencial para um investimento de sucesso, para habitar ou rentabilizar”,
salienta Reinaldo Teixeira, CEO da Garvetur, mediadora imobiliária especializada no mercado, desde
1983.

“É de notar que a excelente localização do complexo permite um estilo de vida descontraído, com
acesso facilitado quer à Marina de Vilamoura e a desportos náuticos, ou aos campos de golfe do famoso
“triângulo dourado do golfe” composto pelos greens de Vilamoura, Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vila
Sol, bem como às múltiplas praias do centro do Algarve. O novo passadiço de madeira, que passa frente
ao complexo, percorrerá as dunas numa extensão de quase 4 quilómetros, fazendo a ligação com as
praias de Vale do Garrão e Dunas Douradas, ex-libris do concelho de Loulé”, destaca Norberto Sousa,
Consultor Imobiliário da Garvetur e responsável por este produto.
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Por outro lado, há que destacar a oferta gastronómica nas proximidades do complexo, assim como a
facilidade em termos de acessibilidade, com o Aeroporto de Faro a apenas 20 quilómetros, pelo que até
as principais capitais europeias estão ao alcance dos investidores.
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Marca Portugal: Desafios e soluções
Por: VICTOR TAVARES
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